
Tijdens het schooljaar word je intensief op je 3 weken buiten-

landse stage voorbereid. Er zijn een 6-tal workshops na school 

waarin je bijvoorbeeld een basiswoordje Spaans wordt aange-

leerd of waarin je kennismaakt met de Ierse gewoontes. Daar-

naast vindt er ook een teambuildingactiviteit plaats waarbij alle 

leerlingen en begeleiders samen op avontuur gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste week van de stage valt in de paasvakantie, de ande-

re twee weken ervoor. De lessen die je tijdens de stage mist, 

dien je zelfstandig in te halen. Tijdens de eerste en laatste vier 

dagen zijn er leerkrachten van SUI aanwezig. Daarnaast kun-

nen de leerlingen gedurende de hele periode dag en nacht 

rekenen op een mentor van de partnerorganisatie ter plaatse. 

 

De stage zelf loop je in een plaatselijke onderneming, met de 

plaatselijke taal als voertaal. Een echt taalbad dus! De keuze 

van het stagebedrijf gebeurt volledig op jouw maat. Je hoeft niet 

binnen je studierichting te blijven, je kiest zelf de sector waarin 

je graag je stage wil doen.  

 

Om te solliciteren bij je stagebedrijf zal je een sollicitatiebrief en 

CV opstellen tijdens het voorbereidingstraject. Om je stagebe-

drijf maximaal op je wensen te kunnen afstemmen, vinden er 

voor Sevilla en Perpignan ook Skypegesprekken plaats met de 

partnerorganisatie ter plaatse.  

Voorbereiding 

 

Kandideren 
Kandideren kan tot en met 30 juni. Dit doe je door je motivatie-

brief te bezorgen aan mevrouw Malfait. Maak vooral duidelijk 

waarom je zo gemotiveerd bent om op buitenlandse stage te 

gaan, wat je verwachtingen zijn van het project en naar welke 

bestemming je voorkeur uitgaat.  

 

Midden september vinden vervolgens de selectiegesprekken 

plaats, waarin een jury van leerkrachten uit de drie teams je 

enkele vragen zal voorleggen. Breng je motivatiebrief mee en 

geef toelichting. Bereid je voor op een vraag naar motivatie en 

verwachtingen in het Engels en het Frans. Overige vragen wor-

den in het Nederlands gesteld. Het hele gesprek zal 5 à 10 mi-

nuten duren. Later die week krijg je tijdens een feedbackgesprek 

te horen of je al dan niet geselecteerd bent voor het project.   

 

Bij de kick-off begin oktober komt het hele team van leerlingen 

en begeleidende leerkrachten een eerste keer samen. Dit is het 

officiële startschot van jullie onvergetelijke Erasmus+ ervaring. 

Laat het avontuur beginnen! 

 

 

Nog vragen of meer info?  

 

 

Instagram- en facebookpagina’s: SUI goes Erasmus+ 

Coördinatie: Gudrun Malfait, Ergi Vercaigne en Gert Buts 

Teamleider Sevilla: Elke Van Cleemput 

Teamleider Perpignan: Els De Vos 

Teamleider Dublin: Katrien De Haes 

 

Perpignan 

Buitenlandse stage 
3 weken - april 2022 

Dublin 

Sevilla 



Sevilla, stad van romantiek, van lange nachten, van flamenco en 

temperament, van eten, drinken en praten, van sinaasappelbo-

men, van pleinen, van passie en van cultuur. Voor je het weet, 

word je meegezogen met het ritme van de stad. Sevilla is be-

roemd om zijn Mudejar-architectuur, een mix van islamitische en 

katholieke bouwstijlen. Een mooi voorbeeld is de kathedraal met 

haar Giralda. Ook het Real Alcázar, het koninklijk paleis met de 

adembenemende tuinen en patio's, is een icoon van Sevilla.  

 

In Sevilla verblijven de leerlingen in groepjes in appartementen. 

Ontbijt en lunch worden voorzien. Voor het avondeten krijgen ze 

een budget van 10 euro per dag waarmee ze terecht kunnen in 

één van de talrijke restaurantjes in de buurt. Ze kunnen uiteraard 

ook zelf koken. Vanaf het appartement is het slechts een kwartier-

tje wandelen tot het historische centrum van Sevilla. Ze kunnen 

ook de bus nemen, ze hebben namelijk een abonnement voor het 

openbaar vervoer voor de hele duur van hun verblijf.  

 

Voor de stages in Sevilla zorgt onze partnerorganisatie Euromind. 

Zij geven ook de Spaanse lessen die de leerlingen enkele keren 

zullen krijgen tijdens hun verblijf en begeleiden de leerlingen 

eveneens bij enkele activiteiten en uitstappen.  

 
 

 

 

 

 

Sevilla Perpignan Dublin 

Perpignan is de hoofdstad van het Franse departement Pyrénées-

Orientales, in de regio Languedoc-Roussillon in Zuidoost-Frankrijk. 

De stad is bekend vanwege de typerende Catalaanse sfeer en be-

vindt zich ongeveer op 15 km afstand van de Middellandse Zee. 

Platanen en palmbomen staan zij aan zij langs de met zon overgo-

ten lange boulevards. De pracht van de koningen van Mallorca 

overheerst in de volksstraatjes, met een overdaad aan kruiden, fruit, 

vis en vele smaken en geuren die van elders komen. 

 

In Perpignan verblijven de leerlingen per twee in een studentenka-

mer in één of twee residenties die vlakbij elkaar gelegen zijn in het 

centrum van Perpignan. In elke residentie is er een gemeenschap-

pelijke keuken, waar de leerlingen samen kunnen koken. Ze krijgen 

elk een budget van 100 euro per week voor de maaltijden. Om de 

regio te verkennen kunnen ze gebruik maken van bussen die hen 

voor 1 euro aan de kust of in de bergen brengen.  

 

Voor de stages in Perpignan werken we samen met partnerorgani-

satie Alfmed. Zij verzorgen naast de stages ook de Franse lessen 

die de leerlingen enkele keren zullen krijgen tijdens hun verblijf in 

Perpignan en bereiden de leerlingen met nuttige tips voor op de 

eerste kennismaking met hun stagebedrijf. 

Dublin, the fair city of in het Iers Baile Atha Cliath, is een prachti-

ge en veelzijdige stad in het oosten van Ierland. Dublin ligt niet 

ver van de zee en is omringd door de wondermooie Wicklow 

Mountains. De stad zelf is een bruisende en levendige stad met 

zijn pubs maar evengoed een stad met een bewogen geschiede-

nis en zeer uitgebreide cultuur. Er valt heel wat te beleven en te 

bezichtigen en dit allemaal op de gezapige Ierse manier. 

 

De leerlingen verblijven in gastgezinnen, per 2 of per 3. Hierdoor 

krijgen ze een waar taal- en cultuurbad. Ontbijt en avondeten 

krijgen de leerlingen in hun gastgezin. Voor de lunch voorzien we 

10 euro per dag. De gastgezinnen situeren zich in de voorsteden 

van Dublin, maar zijn heel gemakkelijk te bereiken met het open-

baar vervoer. In de stad zelf zijn er ook heel wat bus- en tramlij-

nen. De leerlingen krijgen een abonnement voor het openbaar 

vervoer voor de duur van hun verblijf. 

 

Voor onze stages en gastgezinnen doen we een beroep op onze 

partner ter plekke: IEP (Irish Education Partners). Dit is een fami-

liebedrijf met een indrukwekkend Europees palmares. Ze voor-

zien stages in de meeste sectoren en helpen de leerlingen hun 

weg te vinden in deze indrukwekkende stad. 


